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ΠΡΟΣ :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για την εγγραφή στο σύστημα FLEGIT
ΣΧΕΤ. : 1.
2.
3.
4.

Η ΚΥΑ 135279/159/12.01.2016 (ΦΕΚ 83Β).
Η με αριθ. πρωτ. 135982/461/27.01.2016 (ΑΔΑ: ΩΡ4Ζ4653Π8-Ξ6Ω) εγκύκλιος του Υ.Π.ΕΝ..
Η με αριθ. πρωτ. 135989/601/03.02.2016 (ΑΔΑ: Ω6ΨΔ4653Π8-8Υ7) εγκύκλιος του Υ.Π.ΕΝ..
Το με αριθ. πρωτ. 147422/5637/10.11.2016 έγγραφο του Υ.Π.ΕΝ.

Το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες του κοινού για τη σοβαρή
περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλείται από τις παράνομες υλοτομίες και την αποδάσωση, υιοθέτησε το
Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και
το Εμπόριο (Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance and Trade-FLEGT) απώτερος στόχος του
οποίου είναι η ενθάρρυνση της αειφορικής διαχείρισης των δασών.
Τον Δεκέμβριο του 2005, το Συμβούλιο υιοθέτησε τον κανονισμό 2173/2005 που έχει ως σκοπό την
αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας και του συνδεόμενου με αυτή εμπορίου και αφορά τη δημιουργία ενός
συστήματος αδειών, μέτρο με το οποίο θα εξασφαλίζεται ότι η Κοινότητα εισάγει μόνο προϊόντα ξυλείας που
έχουν υλοτομηθεί νόμιμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της παραγωγού χώρας. Η Κοινότητα θα συνάπτει με
χώρες και περιφερειακές οργανώσεις Εθελοντικές Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης (Voluntary Partnership
Agreement, VPAs), βάσει των οποίων οι εταίροι χώρες ή περιφερειακές οργανώσεις θα δεσμεύονται νομικά να
εφαρμόσουν το σύστημα αδειών εντός χρονοδιαγράμματος οριζομένου σε κάθε συμφωνία εταιρικής σχέσης.
Μετά τη δημοσίευση του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1387 της Επιτροπής της 9ης
Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του
Συμβουλίου, η Ινδονησία καθίσταται η πρώτη χώρα η οποία θα μπορεί να εκδίδει άδειες FLEGT, για να
συνοδεύουν τις αποστολές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης αδειών FLEGT από την Ινδονησία είναι η 15η Νοεμβρίου 2016. Τα
προϊόντα ξυλείας τα οποία απαιτούν άδεια FLEGT καθορίζονται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου.
Οι εισαγωγείς Ξυλείας που προτίθενται να εισάγουν δια του Τελωνείου Ηρακλείου, ξυλεία ή προϊόντα
ξυλείας από τις χώρες που έχουν ενταχθεί στον Κανονισμό FLEGT υποχρεούνται να υποβάλουν τουλάχιστον
τριάντα (30) ημέρες πριν την άφιξη του φορτίου, αίτηση στην Δ/νση Δασών Ηρακλείου μαζί με την ‘Άδεια
FLEGT’ και το προβλεπόμενο ειδικό παράβολο των εκατό (100) ευρώ ανά άδεια, για τον έλεγχο και την
επαλήθευση της άδειας FLEGΤ.
Επιπλέον τίθεται σε λειτουργία και το Σύστημα FLEGIT/TRACES εκ μέρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το οποίο είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα
χρησιμοποιείται ως κεντρικό αποθετήριο όλων των αδειών FLEGT που προορίζονται για τις χώρες της Ε.Ε.

Σε εφαρμογή του ανωτέρω (4) σχετικού, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα, παρακαλούμε τους
υπόχρεους δηλαδή εισαγωγείς ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, προϊόντων χάρτου και χαρτοπολτού από την
Ινδονησία να εγγραφούν άμεσα στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα FLEGIT/TRACES της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στην ηλ. διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt.
Η εγγραφή και η χρήση του συστήματος είναι υποχρεωτική και αφορά τα προϊόντα του παραρτήματος ΙΙΙ του
Κανονισμού 2016/1387 από την Ινδονησία.
Οι υπόχρεοι (εισαγωγείς από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και άμεσα από την Ινδονησία) μπορούν
γενικότερα να ενημερώνονται στον ειδικό δικτυακό τόπο του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας www.ypeka.gr
(ΔΑΣΗ/ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT) και στην ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική γλώσσα http://www.euflegt.efi.int/web/flegt-licence/faq.
Οι φορείς του Πίνακα Αποδεκτών παρακαλούνται να συμβάλουν στη γνωστοποίηση του παρόντος εγγράφου με
κάθε πρόσφορο τρόπο.
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